
Velkommen til 
Vinderup 
Realskole



Dagsorden

• Information fra Birgitte

• Præsentation af lærerne

• Information om Intra, årsplaner, kontaktbog, lektier, fravær

• Kantinen, klasseborde, mobilepay, priser, gratis morgenmad

• Klassedannelse og Introdage

• Læse- og retskrivningsprøver - Dansk

• Karakterer i 7. klasse

• Matematik og Engelsk

• Ordblindeundervisningen

• Plan A, regler, mobiltelefoner m.m.

• Morgentræning og obligatoriske praktiske valgfag

• Konfirmation

• Første skoledag

• Spørgsmål



Fakta om Vinderup Realskole

Privat skole
”Lov om frie grundskoler”

UVM

Bestyrelsen

Skolens ledelse

Fører tilsyn med skolen

Udarbejder de 
overordnede rammer

Daglig ledelse

Ca. 250
elever

Ca. 30 
ansatte

Tre 7. kl
Tre 8. kl
Tre 9. kl

En/To 10. kl

Ca. 20 
lærere

Driftsaftale med 
Holstebro Kommune

Overbygningsskole 7.-9. kl.
Vinderup + Sevel skoledistrikt

Elever fra andre distrikter er velkomne

Én af kommunens to 
10. klasse skoler

”Undervisningen skal som 
minimum stå mål med 

kravene i Folkeskolen”



At være elev på Vinderup Realskole

• Starten af 7. kl. – eleverne lærer, hvad det vil sige at være elev på Realskolen
- retningslinjer
- forventninger – fagligt og socialt

• SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG (www.vinderup-real.dk) 

• et skoleliv, hvor glæde og tryghed danner fundamentet for en god faglig udvikling
• at det faglige niveau løbende justeres, således at hver elev udfordres på eget niveau
• undervisningen justeres løbende i forhold til udviklingen i samfundet
• krav til eleverne om udnyttelse af deres givne evner og muligheder
• alle elever lærer at tage et medansvar for egen udvikling og læring
• alle elever lærer at tage hensyn til og respektere hinanden - samarbejde
• elevernes respekt for kulturelle og materielle værdier styrkes
• et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, elev og skolen
• at der hurtigst mulig tages hånd om elevernes problemer i fællesskab mellem skole og hjem

http://www.vinderup-real.dk/


Klasselærere på 7. årgang 2022-23

Maja Poulsen Lene Noppenau Tina Staach



Hjemmesiden, Årsplaner, Kontaktbog, Intra m.m.

Hjemmesiden: Find alt relevant info om skolen! 
http://www.vinderup-real.dk

På Skoleintra:
• Årsplaner: Her kan I følge med i det faglige arbejde i alle fag. Det kan give 

anledning til gode snakke med jeres børn. 
• Kontaktbog: I skriver i kontaktbogen ved fx sygdom og lovligt fravær. Vi 

skriver ved manglende lektier, eventuelle episoder mm. 
• Intra: Vi forventer I tjekker hver dag; kontaktbog, ugeplan med lektier, 

mails, forsiden/væggen. Den holder jer opdateret – Alt kontakt mellem jer 
og os foregår her

http://www.vinderup-real.dk/


Kantinen

• Klasseborde til hver enkelt klasse

•MobilePay og kontant

• Gratis morgenmad kl. 8.00 - 8.15

• 10-pause og 12-pause

• Hvis nogen har særlige behov eller allergier, 
så vil vi gerne have info om det



Klassedannelse og Introforløb

• Vi har dannet holdene på forhånd. De er dannet ud fra, at de skal fungere så 
optimalt som muligt, og ud fra de overleveringer vi har fået fra de skoler I 
kommer fra.

• Vi vurderer hvordan holdene fungerer fagligt og socialt

• Vi holder en introdag for hele årgangen fredag i den første uge, hvor vi 
fokuserer på samarbejde og socialt samvær.

• I løbet af de første 14 dage kan der være nogle skift

• De endelige klasser dannes efter 14 dage.

• Hver klasse holder en introdag med overnatning



Læse- og retskrivningsprøver
Karakterer i 7. klasse

• Læse- og retskrivningsprøver inden for den første måned

• Et overblik til læreren, så undervisningen kan tilrettelægges efter de behov 
der er hos eleverne

• Der gives 1. standpunktskarakterer i dansk (retskrivning og læsning) og 
matematik (færdighedsregning) i 7. klasse

• Der gives årskarakterer i alle fag

• Eleverne vurderes på arbejdsindsats, samarbejde, præcision, koncentration

• Eleverne vurderer også deres egen indsats

• Vurderingerne danner grundlag for dialogen 
til skole-hjemsamtalerne



Matematik og engelsk

http://www.ematematik.org

http://www.ematematik.org/


Ordblinde 
undervisning
på Vinderup 

Realskole

Et 3- årigt forløb 7.-9. klasse



7. klasse

• Når vi modtager eleverne i 7. klasse efter sommerferien, er der på forhånd 
bestilt en computer hjem til de ordblinde elever, vi har kendskab til.

• Inden for de første uger laver vi et ”tjek” på, om de unge mennesker kan 
bruge App-writer

• Ud over App-writer vil eleverne på 7. årgang bl.a. blive præsenteret for ”tale 
til tekst” og kompenserende læse –og skriveteknikker

• Vi træner brugen af hjælpemidlerne kontinuerligt gennem skoleåret
• Yderligere har jeg et samarbejde med faglærerne, så vi også får ”fanget” de 

elever, som måske er ordblinde, men endnu ikke diagnosticeret.
• Forældrekursus i App-Writer



• Her arbejder vi mere målrettet med hjælpemidlerne, og bliver mere 
skarpe på, hvad der kompenserer den enkelte elev bedst

• Vi træner strategier til de skriftlige prøver

• Vi klæder eleverne bedst muligt på til de afsluttende prøver

8. Klasse – 9. klasse



• Stor erfaring med ordblinde 
• 3 lærere der ugentligt har afsat tid af til arbejdet med ordblinde
• I dagligdagen er det faglærerne, der sørger for, at alle tekster i 

undervisningen kan læses digitalt
• Som ordblind går man til prøve på særlige vilkår
• Velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål 

Generelt



Plan A og regler

• Plan A er nogle retningslinjer, som er fælles for alle klasser
• Man skal være klar til timens start
• Eleverne skal tjekke Intra for lektier og beskeder hver dag.
• Man rydder op og sætter stole på plads hver dag inden skoledagen er 

slut.
• Man bytter ikke pladser indbyrdes, men sidder der hvor læreren har 

bestemt.
• Mobiltelefoner skal afleveres i mobilskabet, og bliver udleveret i 10-

pausen og 12-pausen.
• Alle elever får tildelt et personligt skab i klasselokalet med nøgle til. 



Morgentræning Tirsdag Fredag

7:00 - 7:50 Fitness i hallen/Vinderup fitness Basistræning 

7:50 - 8:15 Bad og morgenmad Bad og morgenmad

8:15 1. time starter 1. time starter



Obligatoriske praktiske valgfag

• Valgfag er blevet et prøvefag 

• Vi tilbyder Billedkunst, Madkundskab og Håndværk/Design

• Bliver undervist 3 timer ugentligt i et halv år 
i 7. klasse og 8. klasse

• Eksamen i 8. klasse afsluttes inden juleferien



Konfirmation

• De to første timer om onsdagen er sat af i skemaet til 
konfirmationsforberedelse
• Eleverne kan blive undervist og konfirmeret i den 

lokale kirke
• Hver onsdag i 1.+2. time - hvis præsterne aflyser en 

gang, har I også fri
• Information fra præsterne (af og til på Intra)
• Nonfirmander har fri i disse to timer 

Velkommen på skolen - hygge – lektier



Program for første skoledag
Mandag d. 8. august 2022

• Vi møder eleverne i aulaen ved indgangen kl. 8.00 

• Klasserne bliver fulgt til klasselokalet sammen med 
klasselæreren

• De to første timer med klasselæreren

• Herefter normalt skema

• Første skoledag har I fri kl. 14:00



Spørgsmål?
Rundvisning


